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Η υπερηφάνεια, σύμφωνα
με την ορθόδοξη πίστη είναι η ρίζα όλων των κακιών. Γι’ αυτό ο Θεός
αντιτάσσεται στους υπερήφανους και δίνει τη χάρη του στους ταπεινούς. (Επιστ.
Ιακώβου Δ΄ 6). Κατά τις τελευταίες
δεκαετίες στη διαστροφή περί τη γενετήσια σφαίρα πρόσθεσαν την υπερηφάνεια
παρελαύνοντας με περισσή καύχηση και διεκδικώντας δικαιώματα, που τους στερεί η
άδικη και «ομοφοβική» κοινωνία, πλήθος συνανθρώπων μας στις δυτικές χώρες του
«πολιτισμού» και της «προόδου»! Επί τέλους και στη χώρα μας η υπερηφάνεια
ξεχύνεται στους δρόμους με θερμή την υποστήριξη των ιθυνόντων! Αυτοί δεν
κρύβουν τη ντροπή που αισθάνονται να υπολείπεται η πατρίδα μας από τις άλλες
χώρες της Δύσης, στην οποία με υπερηφάνεια τονίζουν ευκαίρως ακαίρως ότι
ανήκομεν (πρόσφατα το επανέλαβε, για να μη το λησμονούμε, και ο πρόεδρος της
έρμης δημοκρατίας μας).
Διευκρινίζω εξ αρχής: Το άρθρο δεν στρέφεται κατά των
βιούντων τη διαστροφή. Αμαρτωλοί είναι, όπως όλοι μας, και ο Χριστός καλεί τον
αναμάρτητο να βάλει πρώτος τον λίθο. Η Εκκλησία καλεί τους πιστούς της να
πολεμούν με πάθος την αμαρτία συμπεριφερόμενοι με συμπάθεια προς τον αμαρτωλό.
Στον αντίποδα βρέθηκαν και βρίσκονται οι κοινωνίες, στις οποίες οι πιστοί
αστόχησαν περί το δόγμα και κατέστησαν αιρετικοί. Εκεί περίσσευσε η υποκρισία
και ανατράπηκαν οι εντολές. Έτσι έκδηλη υπήρξε η μοχθηρία και η εκδικητικότητα
όχι μόνο κατά των βιούντων τη διαστροφή, αλλά ακόμη και κατά των διαπραττόντων
το αμάρτημα της γενετήσιας σχέσης χωρίς την ευλογία της Εκκλησίας
(πουριτανισμός). Στις κοινωνίες, στις οποίες κατά τον 20ο αιώνα επικράτησε
ο ολοκληρωτισμός (σταλινικός και ναζιστικός), ο οποίος προήλθε από το
βατικάνειο κακέκτυπο της χριστιανικής πίστης, απηνής εξαπολύθηκε ο διωγμός κατά
των ομοφυλοφίλων και πολλοί από αυτούς απώλεσαν τη ζωή τους. Οι σύγχρονοι
υποταγμένοι στη διαστροφή, «απολαμβάνοντας» την ελευθερία της αστικού τύπου
«δημοκρατίας», λησμονούν να κάνουν την παραμικρή μνεία στα θύματα αυτά του
ηθικισμού της ανελευθερίας, καθώς είναι πλήρως απορροφημένοι από τη διεκδίκηση
των «δικαιωμάτων» τους!
Χρησιμοποίησα τον όρο διαστροφή και ίσως κάποιοι
αντιταχθούν κραδαίνοντας τα επιχειρήματα των προσφάτων θέσεων επί του θέματος
της Επιστήμης. Καλό θα κάνουν πριν από την επίθεση να διακρίνουν την Επιστήμη
από τις θέσεις επιστημόνων. Τονίζουμε ότι η φυσιολογικοποίηση της διαστροφής
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άρχισε από τις ΗΠΑ, το νεοεθνικό τέρας του ολέθρου. Σύγγραμμα της αμερικανικής
ψυχιατρικής Εταιρίας, που είχε γνωρίσει έξι εκδόσεις, κατέτασσε την
ομοφυλοφιλία μεταξύ των γενετησίων διαστροφών. Ξαφνικά το 1973 το διοικητικό
Συμβούλιό της ψήφισε να απαλειφεί αυτή από τον πίνακα των διαστροφών! Αλλά η
ψηφοφορία δεν συνιστά μέθοδο προώθησης της Επιστήμης. Και επειδή η απόφαση
εκείνη της Εταιρείας δεν ήταν αρκούντως πειστική για όλα τα μέλη της
επιστημονικής κοινότητας των ΗΠΑ, οι κύκλοι της ανωμαλίας, στρατιωτικοί,
πολιτικοί, οικονομικοί και επιστημονικοί, επιχείρησαν το 1996 την επιβολή της
φυσιολογικότητας της διαστροφής αναθέτοντας σε «επιστήμονα», τον Δρ Χάμερ, να
«ανακαλύψει» το γονίδιο της ομοφυλοφιλίας σε τακτό χρονικό διάστημα εν όψει και
της ψηφοφορίας για την είσοδο ομοφυλοφίλων στον αμερικανικό στρατό του ολέθρου
του πλανήτη μας! Και εκείνος «ανακάλυψε» το gay gene εξ ου και σήμερα η gay
pride! Βέβαια έντιμοι
συνάδελφοί του τον έκραξαν και τον απομόνωσαν. Όμως εκείνος τα είχε
«οικονομήσει» εκποιώντας την εντιμότητά του στη μόνη καπιταλιστική αξία, το
χρήμα. Αλλά και οι εξυπηρετηθέντες επέτυχαν τον σκοπό τους, καθώς το νομοσχέδιο
ψηφίστηκε και ο αμερικανικός στρατός κατέστη πιο «αξιόμαχος»! Βέβαια όσοι έχουν
μελετήσει ιστορίες κατασκοπίας, γνωρίζουν ότι το γενετήσιο ένστικτο αποτελεί το
θεμέλιο της, ιδιαίτερα όταν αυτό ικανοποιείται μέσω διαστροφών.
Στην πρόσφατη παρέλαση υπερηφάνειας στην Αθήνα
προσήλθε και η πρόεδρος της Βουλής μας και υπαραμύνθηκε των δικαιωμάτων των
βιούντων τη διαστροφή. Έστειλε το μήνυμα ότι η παρούσα Βουλή δεν θα
κωλυσιεργήσει, όπως προηγούμενες, αλλά θα αποβάλει στην κοινωνία τα όζοντα
λύματα, που οι «φίλοι», «σύμμαχοι» και «εταίροι» μας πιέζουν να δεχθούμε, όπως
πιέζουν την κυβέρνηση στο οικονομικό πεδίο. Η επανακάμψασα ΕΡΤ έσπευσε, ως
δείγμα της αισιόδοξης αλλαγής, να προβάλει την παρέλαση των χορτάτων
διεστραμμένων (γνωρίζουμε από την Επιστήμη ότι στους πεινασμένους το γενετήσιο
ένστικτο κατασιγάζει) την ώρα που συνάνθρωποί μας ψάχνουν στους κάδους των
απορριμμάτων για κάτι φαγώσιμο! Η Αθήνα πλημμύρισε από αφίσες που καλούσαν
τον
λαό της πρωτεύουσας να λάβει θέση επί του θέματος: Την απαίτηση να αναγνωρίσει
η Πολιτεία «γάμο» ομοφυλοφίλων (Προς το παρόν δεν θέτουν θέμα υιοθεσίας
τέκνου!). Και αν δεν αναγνωρίσει τον «γάμο» τους η παρούσα κυβέρνηση της
«Αριστεράς» και της «προόδου», που το σύστημα ανέβασε στην εξουσία, ώσπου να
ανασυντάξει τα «καθαρόαιμα» αστικά κόμματα, που οδήγησαν τη χώρα μας στην
οικονομική καταβαράθρωση, ποιος θα το επιχειρήσει. Είναι πανούργο το σχέδιο του
συστήματος να ταυτίσει στα μάτια του λαού την «Αριστερά» της πάλης για
κοινωνική δικαιοσύνη με κίνημα κοινωνικού εκφυλισμού (διαχωρίζω το ΚΚΕ, για το
οποίο όμως ισχύει το περί σταλινισμού γραφέν στην αρχή). Ήδη η κυβέρνηση έχει
στο ενεργητικό της την υπέρβαση των εμποδίων για την ανέγερση τεμένους. Θα
ακολουθήσουν και άλλα αρκούντως «προοδευτικά». Τι κρίμα, που οι υπέρ το δέον
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«προοδευτικοί εταίροι» μας ταλανίζουν τους επαίτες του ελέους τους εκπροσώπους
του λαού μας κατά τις διαπραγματεύσεις προς χορήγηση επί πλέον δόσης
εξάρτησης!
Χορηγοί της εκδήλωσης υπερηφάνειας υπήρξαν διάφορες
επιχειρήσεις; Δικό τους χρήμα διέθεσαν. Όσοι θέλουν να τους αποδοκιμάσουν, ας
ενημερωθούν μέσω του διαδικτύου. Θεωρούμε ότι πλέον επικίνδυνοι είναι οι
υποστηρικτές της όλης διοργάνωσης. Ας επισημάνουμε: Η εκδήλωση ετέθη υπό την
αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και της Περιφέρειας Αττικής (ουδέν σχόλιο, καθώς η
στήλη αποφεύγει τους ευτελείς σχολιασμούς). Υποστηρικτές υπήρξαν οι: Αμερικανική
πρεσβεία στην Αθήνα, η οποία πρωτοστατεί σε κάθε κίνηση εκμαυλισμού και
διαφθοράς των λαών, εκπροσωπούσα χώρα που σπέρνει τον όλεθρο και τη συμφορά
στην έκταση του πλανήτη (Κάποιοι αφελείς πίστεψαν ότι ο Ομπάμα θα συνδράμει
τον
Τσίπρα στο δύσκολο έργο του!). Οι συγκοινωνίες Αθηνών και τα ιδρύματα
Μποδοσάκη
και Ωνάση, των πλουτοκρατών, που «ρουφούσαν» το αίμα του λαού (κατά το
παρελθόν
βέβαια, όχι σήμερα!). Τέλος το ΕΣΡ ψήφισε υπέρ του να επιτραπεί η διαφήμιση της
εκδήλωσης από τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα!
Ταλαίπωρε αγρότη και κτηνοτρόφε, που δοκιμάζεσαι από
την απληστία των εκμεταλλευομένων τον ιδρώτα σου, σκύψε και άλλο το κεφάλι
σου.
Δεν σου ταιριάζει περηφάνεια. Πονεμένοι πολύτεκνοι, πατέρα και μητέρα, πρέπει
να ντρέπεστε, γιατί δεν συλλάβατε το νόημα του βίου σε μια χώρα, που έχει
επιλέξει τον θάνατο αντί της ζωής. Εργάτη, θύμα της εκμετάλλευσης, αν κάποιο
μέλος της οικογένειάς σου παρασυρθεί στη διαστροφή, παρηγορήσου. Νέος άνεμος
πνέει στη χώρα μας. Οι ιθύνοντες μπορεί να αναγκαστούν να μειώσουν και άλλο το
εισόδημά σου, όμως δεν θα επιτρέπουν τους «ομοφοβικούς» να προσβάλουν την
«αξιοπρέπεια» του. Αλλά σε λίγο θα είναι οι μουσουλμάνοι εκείνοι που θα
«προσβάλλουν» τους έκφυλους με συνθήματα όπως: «Η Ευρώπη είναι ο καρκίνος, το
Ισλάμ είναι η απάντηση». Τότε όμως θα είναι μάλλον αργά.
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Τέλος εσύ πιστέ του Θεού λαέ, δηλαδή το λείμμα,
στοχάσου: Καλές οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά του εκφυλισμού, οι καυστικοί
λόγοι και οι παρακλήσεις. Όμως ο Θεός δεν εισακούει, όταν εμείς κωφεύουμε
μπροστά στις συμφορές που βρίσκουν τους λαούς λόγω ενεργειών «συμμάχων» και
«εταίρων» μας, γιατί είμαστε συνυπεύθυνοι γι’ αυτές. Θα το καταλάβουμε;

«ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ»
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